OSOBNÍ ZPRÁVY
PERSONAL NEWS

Zemřel MUDr. Jaroslav Šrámek, CSc.

(* 24. 3. 1922 † 3. 1. 2019)

Jaroslav Šrámek, MD, Ph.D. passed away

Ve věku nedožitých 97 let zemřel 3. 1. 2019 dlouholetý pracovník pro streptokoková onemocnění
CEM Státního zdravotního ústavu MUDr. Jaroslav Šrámek, CSc.
Jaroslav Šrámek se narodil 24. 3. 1922 ve Starém Městě na Moravě, maturoval v roce 1940 na
gymnáziu v Litovli. Během totálního nasazení v závodech Messerschmitt v Rakousku (1943–1945)
prodělal jako kurýr leteckých součástek řadu těžkých náletů. Hned po válce zahájil studia na Lékařské
fakultě UK v Praze, kde po dočasném přerušení z rodinných důvodů, promoval v r. 1952. V následujícím roce nastoupil řádnou
aspiranturu v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie (1953–1959), během níž byly zahájeny dlouhodobé epidemiologické studie
streptokokových nákaz a jejich následků nejprve v Piešťanech, později ve Zhoři a Havlíčkově Brodě.
V letech 1960–1972 působil jako expert a později jako konzultant Světové zdravotnické organizace v oboru streptokokových
nákaz a jejich následků, zejména revmatické horečky, v řadě zemí (1960 Bulharsko, 1964 Jugoslávie, 1965–6 Francie, 1969 Egypt,
1971 Indie, 1972 Mongolsko). V letech 1974–1979 se účastnil programu Světové zdravotnické organizace na eradikaci neštovic
v Indii a Somálsku. Poté předával své bohaté zkušenosti v oblasti diagnostiky a epidemiologie streptokokových nákaz formou
krátkodobých meziústavních výměn odborníků na mnoha zahraničních pracovištích, a ještě i po odchodu do důchodu v r. 1993
inicioval a zpracovával retrospektivní studii výskytu onemocnění erysipelem z materiálů všech dermatologických klinik v Praze.
Aktivně spolupracoval na organizaci mezinárodních streptokokových symposií v letech 1963–1984.
Pracovní nasazení, náročnost na sebe i spolupracovníky, preciznost a poctivost Dr. Šrámka byly pověstné, setkání s ním
naléhavě probouzelo vědomí ceny pozitivních lidských vlastností v každodenním životě.
Za NRL pro streptokokové nákazy:
MUDr. Jana Kozáková, MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Věra Hříbalová

Zemřela MUDr. Svatava Hausnerová

(* 3. 11. 1930 † 21. 1. 2019)

Svatava Hausnerová, MD, passed away

Na počátku roku 2019 nás opustila další významná osobnost oboru klinické mikrobiologie, MUDr.
Svatava Hausnerová.
Dr. Hausnerová studovala Lékařskou fakultu UK v letech 1948–53. Po škole začala pracovat se
svým manželem MUDr. Oldřichem Hausnerem a prof. Potužníkem na právě založeném mikrobiologickém pracovišti Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích. Mimo běžné laboratorní činnosti
se věnovala metodice stanovení baktericidie séra u infekčních endokarditid a především problematice bakteriální rezistence.
Byla spoluzakladatelem a prvním vedoucím lékařem antibiotického střediska (tehdy pod hlavičkou KHS České Budějovice).
Na národní úrovni se podílela na vývoji laboratorních metod stanovení a interpretace antibiotické bakteriální rezistence – úzce
spolupracovala s RNDr. Pavlou Urbáškovou, CSc.
I proto, že byla sama zastižena malignitou, se aktivně věnovala činnosti v neziskové organizaci Mamma HELP (Liga proti
rakovině). Do posledních dnů svého osobního života byla také členkou České obce sokolské a ještě na posledním Sokolském
sletu v roce 2018 nacvičovala s důchodkyněmi sestavu.
MUDr. Svatava Hausnerová byla čestným členem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP – ocenění získala
v r. 2010. Přes nelehký osud osobního života se dožila úctyhodného věku 88 let.
Každý, kdo znal tuto obdivuhodnou dámu, jistě na ni vždy rád, s úctou a respektem vzpomene.
Za všechny spolupracovníky
Barbora Macková, Petr Petráš
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